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1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 
 

berie na vedomie 
 

 
Správu o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Mestskej časti Bratislava-Rača. 

 
 

 
 
 

 
                                

 
 

 
 
 
    
 
 

2. Dôvodová správa 
 
 
Predkladám správu o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mestskej časti Bratislava-Rača ako bodu č.1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky na II. polrok 2017 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 311/23/05/17/P zo dňa 
23.05.2017 a v súlade s §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
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3. Materiál 

 
SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 
 
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MK“) 
 
Povinná osoba: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 
00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“) 
 
Predmet kontroly: kontrola obsahu zriaďovacích listín vrátane dodatkov rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača. 
  
Cieľ kontroly: zistiť súlad zriaďovacích listín a dodatkov s platnou legislatívou najmä zákonom č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
ako „školský zákon“).   
 
Kontrolované obdobie: rok 2017 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: MÚ od 21.08.2017 do 18.09.2017 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti 
Bratislava-Rača na II. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 311/23/05/17/P 
zo dňa 23.05.2017, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Použitá legislatíva ku kontrole: 
 
všeobecne záväzné právne predpisy 
 

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2. zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov  
 
Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na 
oboznámenie kontrolovanej osobe:  
 
Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol 
doručený kontrolovanému subjektu dňa 18.09.2017, a tým bola kontrola skončená. 
 
Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky: 

- k zisteným nedostatkom 
- navrhnutému odporučeniu 
- k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich príčin 
 

Povinná osoba v lehote určenej MK do 21.09.2017 nepodala námietky k zisteným nedostatkom 
uvedeným v Návrhu správy, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto akceptuje.  
K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba námietky nepodala.  
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Kontrolou dodržiavania a uplatňovania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov bolo zisťované, ako sú v kontrolovaných subjektoch 
dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť kontroly, a to 
konkrétne: 
 

• obsahové znenie zriaďovacích listín vrátane dodatkov rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača (t.j., ZŠ Tbiliská, ZŠ s MŠ 
Hubeného, MŠ Tbiliská, MŠ Plickova, MŠ Gelnická, MŠ Pri Šajbách, MŠ Barónka a MŠ 
Cyprichova), 

• dodržiavanie súladu zriaďovacích listín a dodatkov s platnou legislatívou. 
 

Sumárny opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu 
s odporúčaniami MK: 
 
Kontrolné zistenia pri kontrole obsahu zriaďovacích listín v nadväznosti na školský zákon. 
 
V zmysle §22 ods. 1 školského zákona zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia vydáva 
zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete. Pod sieťou sa v zmysle §15 ods. 1 
školského zákona rozumie zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať 
výchovu a vzdelávanie. 
 
V zmysle §22 ods. 2 školského zákona zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje: 

a) označenie zriaďovateľa, 
b) názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných 

právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo, 
c) názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia, 
d) výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk, 
e) formu hospodárenia, 
f) dátum zriadenia školy alebo školského zariadenia, 
g) vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola 

alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti, 
h) označenie štatutárneho orgánu, 
i) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, 
j) určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, 
k) dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. 

Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine. 
 
Od 01.07.2002 prešla zriaďovateľská funkcia k nižšie uvedeným subjektom z Okresného úradu III na 
Mestskú časť Bratislava-Rača. Mestská časť Bratislava-Rača dopĺňala dodatkami k zriaďovacím 
listinám náležitosti v zmysle ustanovenia §22 školského zákona. 
 
Mestská časť Bratislava-Rača má ku kontrolovanému obdobiu zriadených - 1 základnú školu, 1 
základnú školu s materskou školou a 6 materských škôl. Ide o nasledovné subjekty: 
 

• Materská škola Barónka 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30794986 
• Materská škola Cyprichova 74, 831 06 Bratislava, IČO: 31810501 
• Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava, IČO: 36063991 
• Materská škola Plickova 16, 831 06 Bratislava, IČO: 42133980   
• Materská škola Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 36063983 
• Materská škola Tbiliská 2, 831 06 Bratislava, IČO: 31810420 
• Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava, IČO: 31768849 
• ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava, IČO: 31810497 
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Nedostatky: 
 
Kontrolou zriaďovacích listín boli zistené absentujúce ustanovenia §22 ods. 2 písm. i) a písm. k) 
školského zákona, a to uvedenia „vecného a finančného majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie 
spravuje“ v spojitosti s prechodom na menu euro v roku 2008 a tiež „dátum a číslo rozhodnutia 
ministerstva o zaradení do siete“, kedy predmetné ustanovenie bolo nahradené v zriaďovacích listinách 
textom prechodného ustanovenia školského zákona bez akejkoľvek nadväznosti na uvedené číslo 
a dátum rozhodnutia o zaradení do siete v zmysle zákona. 
 
Vyššie uvedené absentujúce ustanovenia školského zákona boli zistené v zriaďovacích listinách: 

� MŠ Barónka 17,  
� MŠ Cyprichova 74, 
� MŠ Gelnická 34, 
� MŠ Tbiliská 2, 
� ZŠ Tbiliská 4. 

 
V zriaďovacej listine MŠ Plickova 16 absentuje okrem vecného a finančného vymedzenia majetku 
v súčasnej mene euro aj uvedenie druhu a typu školy v zmysle §22 ods. 2 písm. b) školského zákona.     
 
V zriaďovacej listine MŠ Pri Šajbách 14 absentuje v zmysle §22 ods. 2 písm. k) školského zákona 
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. 
 
V zriaďovacej listine ZŠ s MŠ J.A.Komenského absentuje vecné a finančné vymedzenie majetku 
v súčasnej mene euro §22 ods.2 písm. i) školského zákona. 
   
Odporúčania MK: 
 

• aktualizovať jednotlivé zriaďovacie listiny, opraviť a doplniť chýbajúce údaje vytknutých 
vyššie uvedených nedostatkov v zmysle platnej legislatívy, a to: 
-  vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, 
- dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete, 
- druh a typ školy  

 
• zosúladiť vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku na základe vykonanej 

inventarizácie, ktorý materské školy a základné školy reálne spravujú a zjednotiť tak termín 
a aktuálny stav na zriaďovacích listinách. 

 
Záver: 
 
Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky pri dodržiavaní zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, kedy kontrolovaná 
osoba nedôsledne zotrvávala na obsahovom znení zriaďovacích listín v zmysle platnej legislatívy  
 
Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku: 
 
Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
uvedených v Správe z vykonanej kontroly najneskôr do 30.11.2017, ktorá v čase podania tejto Správy 
MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 
 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
 
Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení najneskôr do 31.03.2018, ktorá rovnako v čase podania tejto 
Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.  


